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Les instituiins i les irganiizaauiins qte avti ens iribem auí hi fem per uimpartr la fnaliiai
de iransfirmar la realiiai qte ens envilia: vilem avançar uap a la igtaliai lingüístua en les
relauiins siuials enire la uitiadania valenuiana. Avti ens reafrmem en la pisada en uimú
dels  nisires  reutrsis,  i  en  la  nisira  uil·labirauió,  per  uaminar  en  la  mirada  pisada  en
l’hiriizaó en tna siuieiai més jtsia. El restliai exiiós de la nisira auuió, ni hi dtbiet, serà
benefuiós per al uinjtni.

És ueri qte la igtaliai lingüístua en les relauiins uitiadanes és tn ibjeutt qte exuedeix les
nisires uapauiiais, i neuessiia de la iniervenuió pilítua. Més enllà de l’auuió siuial, reqtereix
de l’auuió exeuttva, legislatva i jtdiuial. I és per això qte iambé ens adreuem al givern, i als
partis pilítus, per demanarllis auuiins efeutves al respeuie. 

L’enfirtmeni de l’auuió uil·labiratva i en xarxa dels giverns dels ierriiiris in el valenuià és
llengta ifuial ni és tna demanda menir i simbòliua, si es vil iransfirmar la realiiai. Fa ires
anys es va ibrir tna fnesira d’ipiritniiais i  a la siuieiai valenuiana vivim tn  kairòs,  tn
mimeni ipiriú.

El  pensameni  lògiu  i  lineal,  si  es  desenviltpa  amb  uiherènuia,  ens  piria  al  pensameni
relauiinal. Fa iemps qte sabem qte els feis siuials, uim ara la igtaliai lingüístua, són el
restliai d’tna miríada de relauiins. Cal reiriuedir en el iemps més enllà dels desuibrimenis
d’Einsiein i  de la fsiua qtàntua, i  arribar si  més ni a prinuipis de la miderniiai,  fns els
ireballs de vin Htmbildi i de Marx, per adinarlse’n qte la realiiai qte ens envilia ni esià
feia d’entiais (partutles, elemenis qtímius, uèl·ltles, uissis vits i instituiins siuials). Eixa
uisa qte animenem  realitat depèn finamenialmeni de les relauiins i  els  ftxis qte es
pridteixen  enire  eixes  entiais,  i  dinire  d’elles,  i  elles  maieixes  uanvien  qtan  uanvien
aqtesies relauiins.

Això signifua qte si es vil iransfirmar tna realiiai siuial, tn fei siuial, el qte ual fer és
uanviar les relauiins enire els qti hi iniervenen en la seta generauió, individts i instituiins.
Si la realiiai es uimpin de relauiins, són els enllaçis, i el qte hi uirutla, els qte la piden
midifuar. 

La demiuràuia és tn sisiema d’irganiizaauió siuial uapaç de generar majir jtstuia, però és
iambé  tn  sisiema  episiemilògiu  amb  tna  uapauiiai  ureatva  mili  stperiir  a  qtalsevil
sisiema atiiriiari. La diversiiai d’irígens de les finis d’infirmauió arreplega la pltraliiai de
ptnis de mira,  qte s’ibienen des de les diferenis pisiuiins iutpades en la irama de la
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realiiai. En permeire aqtesia uimplexiiai, enriqteix els priuessis de presa de deuisiins, els
ajtsia de firma més preuisa als feis, i auinsegteix així majir efeutviiai en la resiltuió de
priblemes.

Una esirtuitra  demiuràtua de givern  és  tna represeniauió simbòliua  de la  infniiai  de
uinfiuies  siuials  qte  es  viten  uada  dia  al  si  d’tna  siuieiai.  I  bé  qte  hi  saben  les
irganiizaauiins  de  la  siuieiai  uivil.  Les  setes  experiènuies  qtitdianes  els  diten  qte  la
uinstituió de xarxes de uimpliuiiai i  de uil·labirauió són la meiidiligia més efuaç per
auinsegtir les setes fnaliiais. Les xarxes uinsirtïdes per ACPV i per la Federauió d’Esuila
Valenuiana, per pisar dis exemples, són les qte piden expliuar els sets èxiis i frauassis.
També  hi  saben  els  sindiuais,  amb  la  seta  uinsirtuuió  de  relauiins  enire  uil·leutts  i
d’espais de negiuiauió uintnta enire ells i amb alires. I les tniversiiais iambé hi sabem.

El 28 d’iuitbre de 1994, a Mirella, es van retnir els màxims represenianis de 13 tniversiiais
de iii l’àmbii lingüístu uaialà i van uinstitir tna xarxa de referènuia per a l’auuió uinjtnia,
qte  es  uinvertria  en  plaiafirma per  al  desenviltpameni  d’esiraiègies  uimpartdes:  va
nàixer  la  Xarxa  Vives  d’Universitats.  Per  damtni  de  les  frinieres  qte  separen 4  esiais
(Andirra, Espanya, França i Iiàlia), i més enllà dels límiis atiinòmius espanyils, aqtesies
tniversiiais instituiinaliizaaren uanals per ireballar jtnies en iiis els àmbiis de l’autviiai
tniversiiària. També pel qte fa a la pilítua lingüístua, per desuimpiai. I en eixe priués iiies
n’hem après, i aprenem tnes de les alires, uimpartm priblemes i inieruanviem siltuiins
pissibles.

Les uinu tniversiiais públiqtes valenuianes, qte signem aqtesi diutmeni, en firmem pari,
de la Xarxa Vives d’Universiiais, i bé qte sabem qte gtanyem en firça i en visibiliiai, en
prijeuuió iniernauiinal. Avti firmem pari d’tna xarxa de 22 tniversiiais, amb més de mig
milió d’esitdianis,  tnes 40.000 persines dediuades a la diuènuia i  la investgauió, i  tnes
10.000 a l’adminisirauió tniversiiària. Agrtpem 12 parus uientfus, qte són refereni a esuala
iniernauiinal. L’èxii ni pii ser més evideni. Tani és així qte reuenimeni iambé s’hi ha afegii
la Universiiai Cardenal Herrera. De la maieixa manera qte la siuieiai valenuiana ni és igtal
qte la uaialana, i qte la siuieiai valenuiana del std ni és igtal qte la del nird, iampiu les
tniversiiais públiqtes sim uim les privades. Però uinsirtir xarxes inultsives, qte amplien
els ptnis des d’in es mira la realiiai,  millira les nisires uapauiiais per avançarlnis a la
inueriesa i als priblemes qte indtbiablemeni ens planiejaran les uindiuiins de l’eniirn, a
utri i a llarg iermini. Cindiuiins qte sabem qte sivini són ben a la uinira.

La siuieiai uivil iambé ha avançai en la uinsirtuuió de xarxes inultsives, qte abasien iiis els
ierriiiris  de  parla  uaialana.  La  Federació  Llull,  uinstitïda  a Palma de Mallirua el  1990,
uiirdina  les  auuiins  d’Òmnitm  Ctlitral,  l’Obra  Ctlitral  Balear  i  Auuió  Ctlitral  del  País
Valenuià, ires entiais utlitrals amb tna més qte niiable irajeuiòria hisiòriua. Una federauió
qte,  en  aqtesis  mimenis,  presideix  el  presideni  d’ACPV,  el  valenuià  de  prijeuuió
iniernauiinal, Jian Franuesu Mira.
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La  Federació  d’Organitzacions  per  la  Llengua  Catalana (FOLC)  es  va  uinstitir  el  27
d’iuitbre de 2001, a Elx, amb l’ibjeutt de uiirdinar la defensa de la tniiai i l’exiensió de
l’ús  siuial  del  valenuià.  En la  FOLC partuipen milies  entiais  valenuianes,  enire  les  més
desiauades  el  Tempir  d’Elx,  la  CAPPEPV,  Ciirdinadires  d’esuiles  en  valenuià  de  milies
uimarqtes valenuianes, Esuila Valenuiana i el Sindiuai de Treballadirs de l’Ensenyameni del
País Valenuià.

També hi ha Enllaçats per la llengua. Una iniuiatva nasutda a les Illes Balears, i qte ha esiai
imptlsada  iambé  per  entiais  valenuianes,  uim Auuió  Ctlitral  del  País  Valenuià,  el  Bliu
d’Esitdianis  Agermanais,  Casielló per la llengta,  CCOOlPV, el  STEPV,  UGTlPV,  el  Tempir
d’Elx, Esuila Valenuiana i la FAPAlValènuialCinfederauió Ginzaali Anaya, enire alires.  

I segtr qte hi d’alires experiènuies de xarxes inierierriiirials qte iblide.

Tiies les entiais qte partuipen en aqtesies xarxes, tniversiiais i irganiizaauiins siuials,
són entiais silvenis i d’inftènuia indisuttble en la siuieiai valenuiana. Amb la seta auuió
uil·labiratva, les valenuianes jtniameni a les de Caialtnya, de les Illes Balears, d’Aragó, de
l’Algter i de més enllà dels Pirinets, es uirrespinsabiliizaen de l’esdevenir de la llengta qte
ens tneix. I, amb aqtesia uil·labirauió, gtanyem en uapauiiai i efeutviiai.

El qte pripisem és qte aqtesia firma de ireball enxarxada es ptga refeutr iambé en la
uil·labirauió enire giverns. És ben ueri  qte, des del  benatrai uanvi  de givern de 2015,
s’han iniensifuai els uiniauies i uil·labirauiins enire la direuuió general respinsable de la
pilítua lingüístua al País Valenuià i les de la resia de ierriiiris uaialaniparlanis i qte iambé
s’han ampliai les uil·labirauiins a d’alires ierriiiris espanyils amb llengües miniriizaades. És
ueri qte iambé el reuineixemeni i uil·labirauió enire el givern valenuià i les xarxes siuials
de les qte parlem ha fei tn gir de 180º. Pense qte ni hi ha uilir. Ja sabem de les pilítqtes
aïllauiinisies  del  valenuià  i  de  stpremauia  del  uasiellà  apliuades  pels  giverns  del  Parti
Piptlar.

La partuipauió del Givern valenuià en l’Institut Ramon Llull uanviaria l’esirtuitra relauiinal
auitalmeni  exisieni  i  dinaria  uiberitra  pilítua  a  la  uinsilidada  uil·labirauió  enire  les
siuieiais  uivils  de  Caialtnya,  les  Illes  Balears  i  la  Cimtniiai  Valenuiana.  Aqtesi  uanvi
relauiinal, nimés pel fei d’iniridtirlse, ja afaviriria tna iransfirmauió de la realiiai. 

Aqtesi institi és tn uinsirui ureai per tn uinveni enire els giverns de Caialtnya i de les
Illes  Balears,  el  5  d’abril  de  2002.  Al  llarg  de  la  seta  exisiènuia,  ha  siferi  les  eixides  i
reenirades del  Givern de les Illes,  segins el Parti Piptlar asstmia i perdia els giverns
balears. I el Givern valenuià ni n’ha firmai pari. La seta fnaliiai és primitre a l'exieriir
els esitdis de llengta i  utlitra uaialanes en l'àmbii auadèmiu, la iradtuuió de liieraitra i
pensameni esuriis en uaialà, i la pridtuuió utlitral uaialana en d'alires àmbiis uim el ieaire,
el uinema, el uiru, la dansa, la músiua, les aris vistals, el disseny i l'arqtiieuitra. Aqtesia
primiuió sempre ha esiai tna pilítua uinstbsianuial a qtalsevil givern de qtalsevil país:
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la primiuió exieriir de la utlitra pròpia. Ara però, en tn món auueleradameni glibaliizaai i
basai  uada vegada  més en la  utlitra uim a  reutrs  euinòmiu  esiraiègiu,  es  irauia  d’tna
pilítua ibligada, si és qte es vil qte la siuieiai givernada siga signifuatva en les setes
relauiins amb la resia del món.

Una pilítua d’igtaliai lingüístua per a la siuieiai valenuiana reqtereix d’aqtesia primiuió
exieriir de les pridtuuiins auadèmiqtes, liieràries i utlitrals, en general, feies en valenuià.
Les pridtuuiins utlitrals feies en uasiellà dispisen de xarxes mili piienis de primiuió
exieriir. Ni es pii disuttr qte la primiuió exieriir de la ureauió utlitral en valenuià és tna
millira  de  les  ipiritniiais  de  vida  d’tna  pari  mili  rellevani  i  ureatva  de  la  siuieiai
valenuiana,  sense  perjtdiuar  les  ipiritniiais  de  la  resia.  I  aqtesia  primiuió  és
respinsabiliiai  direuia  de  qtalsevil  givern  valenuià  uimprimès  amb  la  millira  de  les
uindiuiins de vida del  uinjtni de la siuieiai qte giverna.  Pidem ferlla a siles,  des del
Givern valenuià i ptni, vtll dir. És ueri. Però si la fem uinjtniameni amb d’alires giverns,
amb qti uimpartm si més ni el sisiema lingüístu, generem euinimies d’esuala, i gtanyem.

Les frinieres pilituiadminisiratves ni piden uinvertrlse en límiis per a la igtaliai  i  el
prigrés siuial. I la uil·labirauió en la diversiiai és la millir esiraiègia per uinsirtir siuieiais
ureatves. Sense el reuineixemeni de l’alire en la seta alieriiai, vivim en irisia siliitd. Eixe
reuineixemeni mtit és el primer pas per avançar uap a la igtaliai.

Milies gràuies.
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